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September 2012 

Foto van de maand september 1, 2012 
 
Na een behoorlijk valse start van deze zomer met flinke plensbuien, volgde er een heuse hittegolf, die net geen 
record waarde bereikte, al steeg het kwik op vele plaatsen in Limburg ruim boven de 35 graden....!!, beslist geen 
ideale omstandigheden om te gaan fotograferen, al lieten sommige "diehards" zich zelfs daar niet door weer 
houden.....!! getuige de recente inzendingen deze keer weer. 

Iedere hierboven geschetste situatie werd wel in beeld gebracht in de ingezonden foto's, vaak op een laconieke 
wijze.....geen enkele druppel regen en toch de parapluie open.....!!  

 

Foto: Wim Jenniskens 

 
De foto die mij het meeste verraste, was er ook een, gemaakt tijdens niet zo een ideale omstandigheden, deze 
zomer, een heuse plensbui, de regen viel met bakken uit de lucht en toch trok Elly Theunissen de stoute laarzen 
aan, en ging op pad. Op de juiste tijd op de juiste plaats zijn....op het juiste moment op de sluiter drukken, daar 
gaat het vaak om, en dat heeft Elly, lid van AFV Het Motief voortreffelijk gedaan in deze schitterende opname van 
die rode auto in die fikse regen bui, een mooi kontrast met het groen van de achtergrond. Maar vooral de 
struktuur van het water, maakt de foto voor mij kompleet. Ik hoop dat haar camera het overleeft heeft...!! Elly in 
elk geval wel...! Proficiat met deze foto van de maand, en blijf vooral insturen, want het thema voor de volgende 
keer is kleur[en], en dat valt weer breed te interpreteren.  

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 september 2012.  Stuur je foto in via 
de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site.  Gaarne in het gewenste formaat insturen (560 
pixels langste zijde)   Bedankt alvast !! , en denk ook aan de Limburg foto inzending.   Jean Pierre Cremers 

Redacteur 'Foto van de maand'  redactie@fotobondlimburg.nl  
 
Thema oktober 2012 : ʻ kleur(en)ʼ 



 

 

 

 

Voorwoord Voorzitter 
 

Van de voorzitter – september 

 

Lang heb ik het tegen weten te houden, maar nu we als Afdeling Limburg een eigen Facebookpagina hebben, 
moet ik er ook maar aan geloven. Lang heb ik niet direct het voordeel gezien van de sociale media en om nog 
meer te communiceren via de computer, maar omdat deze media ook fotografisch steeds interessanter beginnen 
te worden, ben ik toch maar schoorvoetend gezwicht. Veel is me nog onduidelijk over hoe het werkt maar dat is 
een kwestie van uitproberen. Tijden veranderen en iedere organisatie moet mee gaan met de tijd om niet achterop 
te raken. Facebook is met name voor de wat jongere generatie een belangrijk communicatiemiddel, al heb ik 
inmiddels ook al de nodige generatiegenoten aangetroffen in de wereld virtuele vrienden.  Als Fotobond moeten 
we ook een jong publiek (blijven) aanspreken dus toen in ons overleg met de webredactie het idee van een eigen 
pagina op Facebook aan de orde kwam, was het besluit snel genomen. Uiteraard blijft alle informatie ook op onze 
website staan. U heeft dus de keuze.  

De eerste aankondiging op Facebook gaat over Limburg Foto. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Zoals 
bekend zullen we dit jaar de opening en de expositie in de nieuwe cultuurfabriek ECI in Roermond houden. Tijdens 
ons bezoek eind augustus werd er nog op alle plekken hard gewerkt om de opening van de nieuwe accommodatie 
begin september mogelijk te maken. We hebben helaas nog geen duidelijkheid over de meest geschikte 
expositieruimte voor Limburg Foto in het ECI complex. Het is lastig in de huidige voorbereidingsfase als nog niet 
duidelijk is welke materialen nodig zijn. We moeten nog even geduld hebben en het is altijd een risico om zaken te 
doen met een nieuw complex. Volgende maand weten we meer …. 

Frans Grommen 

Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg 
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In de week van maandag 24 t/m vrijdag 28 september verwachten we van onze leden de meest creatieve en 
originele fotoʼs voor Limburg Foto 2012 te ontvangen. Door de toegezegde medewerking van Fotogroep F8, 
Fotoclub De Sluiter en Fotokring Midden-Limburg, hebben we weer definitieve afspraken kunnen maken met het 
Centrum voor de Kunsten in Roermond te maken voor de foto-expositie. 

De opening van de expositie is op donderdag 25 oktober en vervolgens is de expositie gedurende bijna drie 
weken te bezichtigen in de ECI Cultuurfabiek in Roermond. Dit nieuwe cultuurcentrum biedt een uitstekende 
ambiance voor de expositie en de bekendmaking van de prijswinnende fotoʼs. 

Het inleveren van de werken dient te geschieden in passe-partout van 50x40 cm en dienen vergezeld te gaan van 
een CD-rom met de fotobestanden. 

Het reglement & voorwaarden en deelnameformulier zijn op de website te downloaden. 

Limburg Foto is iedere twee jaar het hoogtepunt van onze afdelingsactiviteiten en we rekenen ook dit jaar weer op 
jullie beste meesterwerken. 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg, mei 2012 

 

Hoe was Limburg foto 2010 ook alweer?.... met Piet, Gerrit en Wim. 
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Al sinds jaar en dag staat het antwoord op die vraag op de website van de Fotobond , maar dat antwoord is niet 
voor iedereen even helder. Dat is een van de conclusies uit de pas gehouden afdelingsenquète. Daarom hier een 
poging van de vier Limburgse mentoren om wat meer licht in de duisternis te brengen. 

Eerst maar eens verduidelijken wat een mentor is. Een mentor is een begeleider/coach die zijn ervaring en kennis 
gebruikt om een ander terzijde te staan, te helpen. In de wereld van de fotobond zijn dat dus fotografen met wat 
meer ervaring en een aanvullende opleiding. Voor ons was dat de opleiding Fotoreflectie aan de Fotovakschool, 
waar we een heleboel kennis opgedaan hebben over de geschiedenis van de fotografie, over 
fotografiestromingen, over analyseren en bespreken van fotoʼs en ook over mentoraten. 

En een mentoraat? Dat is een cyclus van een aantal bijeenkomsten onder leiding van een mentor waarin de 
deelnemers gericht op zoek gaan naar uitbreiding van hun kennis en ervaring. Doel: het verdiepen/verbeteren van 
hun fotowerk. Meestal aan de hand van fotobespreking van eigen werk en huiswerkopdrachten (nieuwe fotoʼs 
maken aan de hand van een opdracht). In een aantal bijeenkomsten (meestal ~5) worden telkens nieuwe stappen 
in dat proces gezet. Het uitvoeren van de opdrachten is niet het doel, maar het middel om je bewust te maken van 
je eigen mogelijkheden om dat groeiproces verder zelf in stand te houden. Daarmee krijg je dus de kennis om 
jezelf fris te houden en te blijven uitdagen om nog beter werk te maken. Ook als dat mentoraat afgelopen is. 
 
Zo kan een mentoraat er uit zien, maar je kan ook afspreken dat zoʼn cyclus extra aandacht besteedt aan 
bijzondere aspecten. Extra aandacht voor de een of andere vorm van fotografie (experimenteel, documentair, 
conceptueel) of fotobespreken, of hoe je opdrachten/themaʼs aanpakt. En natuurlijk kan een mentor ook dienen 
als begeleider in een bijzonder project. Samen een spraakmakende tentoonstelling neerzetten of een boek maken 
of een ander fotoproject realiseren.   

Voordat een mentoraat van start gaat wordt er altijd een plan en een programma opgesteld aan de hand van de 
wensen van de deelnemers (of hun bestuur).  Zoʼn programma is de leidraad van het proces, maar laat ruimte om 
enigszins bij te sturen als dat nodig blijkt. De ruggengraat van  het programma is het werk van de deelnemers. En 
die moeten het zelf doen! Een mentor is de coach, de begeleider, die adviezen kan geven. Maar je steekt pas 
echt wat op als je zelf actief meedoet. En wie wil dat nou niet als het om fotografie gaat?  

Is een mentoraat iets voor jou of je club? Neem dan contact op met een van ons (of een van de andere mentoren 
op de lijst van de Fotobond). 

Frans tel.06-21 527 842  email: f.grommen@planet.nl 
Jan tel.06-50 474 399  email: jannabuurs@home.nl    
Marcel tel.06-23 759 365  email: m.hakvoort@hetnet.nl   
Wim tel.06-26 544 505  email: w-jenniskens@hetnet.nl  

Wim Jenniskens 
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Onlangs ondekte Jean Pierre Cremers een interessante Limburgse website over fotografie, geschreven door 
Peter Schijven, waarover hij zelf het volgende vertelt: Naast dat ik werkzaam ben als beroepsfotograaf, 
gespecialiseerd in bedrijfsmatige fotografie, ben ik ook lid van Fotokring Geleen en de Nederlandse Fotobond. 
Fotograferen is niet alleen mijn beroep maar ook mijn passie. Een van mijn activiteiten is het delen van mijn 
kennis en ervaring op het gebied van fotografie in de vorm van workshops en e-books. Echter, ik begrijp dat het 
niet voor iedereen mogelijk is om workshops te volgen en uiteraard wil je vaak vooraf weten waar je aan begint bij 
het inschrijven van een workshop. Sinds kort heb ik daarom een nieuw en geheel gratis middel ingezet voor het 
delen van kennis en informatie, in de vorm van mijn blog “Over Fotografie….”. Op mijn blog publiceer ik 
regelmatig artikelen over: 

Fotografie algemeen 

Flitstechniek (Off-Camera en TTL) 

Portretfotografie 

Studiofotografie 

Fotobewerking 

Het adres van mijn blog is: www.ps-photo.nl/blog 

 

 

Hierbij een voorproefje: De kracht van een fotografische visie 

Ongetwijfeld zul je dit herkennen. Je Loopt als fotograaf met je cameratas over straat en plotseling zie je het! Vlak 
voor je, een onderwerp die je direct naar de camera laat grijpen, je richt je camera en je begint te fotograferen. De 
kans is groot dat je met een groot aantal opnames thuiskomt, de kans is echter klein dat er bij die opnames de 
perfecte foto zit. Je bekijkt de opnames één voor één op je monitor, maar het gevoel dat je had toen je het 
onderwerp in eerste instantie zag, komt niet meer terug. Waar is het fout gegaan? Je hebt een belangrijke stap bij 
het maken van fotoʼs overgeslagen. Deze stap noemen we met een moeilijk woord pre-visualisatie . Wanneer je 
als fotograaf gebruik maakt van je fotografische visie, dan heb je een duidelijk beeld van het eindresultaat (de 
foto) bij het bekijken van je onderwerp. De drie stappen die je gebruikt bij een fotografische visie zijn: 



! Een duidelijk beeld vormen van het onderwerp in al zijn aspecten.  

! Je een voorstelling maken van het eindresultaat, de foto 

! Weten hoe en met welke middelen je het gewenste beeld kunt bereiken. 

Wanneer je fotografeert zonder je van te voren een beeld te vormen van het gewenste eindresultaat (pre-
visualisatie) is het moeilijk zo niet onmogelijk om de juiste keuze te maken voor de toe te passen techniek en/of 
de te gebruiken hulpmiddelen (brandpunt, filters et cetera). Wanneer je weet wat je wilt bereiken, welk gevoel of 
sfeer je wilt weergeven met het onderwerp, pas dan kun je de juiste keuzes maken om het eindresultaat te 
bereiken. Soms ontstaan fotoʼs gewoon bij toeval, een reactie op een situatie die zich plotseling voordoet. Daar is 
verder niets mis mee. Echter, heel vaak kunnen fotoʼs verbeterd worden door er vooraf meer tijd in te steken in 
het vormen van een beeld van het gewenste eindresultaat. Dit proces noemen we pre-visualisatie. Je kunt de 
kracht van Pre-Visualisatie ontwikkelen door: 
 

! Oefen in het bekijken van het onderwerp dat je voor je hebt, ook het niet zo voor de hand liggende 
analyseren. Ga eens op je buik liggen, ga ergens op staan et cetera 

! Bedenk waar de foto over gaat 

! Werk aan het pre-visualiseren van het beeld van het eindresultaat 

! Maak een stappenplan hoe je het onderwerp gaat vastleggen (voor je op de ontspanknop drukt) en verder 
gaat bewerken om tot het gewenste eindresultaat te komen. 

Je zult merken dat wanneer je deze methode van pre-visualisatie in je fotografie gaat gebruiken je waarschijnlijk 
niet meer op een andere manier wilt werken. Je werk zal rijker worden en een diepere betekenis gaan krijgen 
aangezien er meer van jezelf in zit. Ga de komende tijd eens gebruikmaken van pre-visualisatie voor je op de 
ontspanknop drukt. Je zult merken dat dit ook voor jou fotografie een verrijking zal zijn. Dat was het weer voor 
deze keer, ik hoop dat je het interessant vindt. 

Tot de volgende keer. 

Peter 
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Gelezen op "over fotografie" van Peter Schijven 

Al een aantal jaren volg ik zoʼn beetje de activiteiten van Scott Kelby. Niet echt als voorbeeld wat betreft fotografie 
(dan ligt mijn voorkeur meer bij Joe McNally) maar meer op het gebied van presentatie, schrijven en workshops. 
Zijn spontane, vrije manier van schrijven doorspekt met een dosis humor en zelfspot vind ik inspirerend. Een van 
de activiteiten die door Scott is opgezet is de Photo Walk. De Photo Walk is eigenlijk een wereldwijde sociale 
activiteit. Een activiteit waarbij fotografen (zowel amateur als professional) op het zelfde moment verspreid over 
de wereld bij elkaar komen, ergens op een afgesproken locatie en gedurende twee uur gezamenlijk een route 
afleggen en daarbij onderwerpen fotograferen. 

Na deze tocht van twee uur is het einddoel van de tocht bereikt. Dit einddoel is een gezellige locatie waar je met 
elkaar onder het genot van hapje en drankje gezellig na kletst, misschien even naar elkaars fotoʼs kijkt maar 
vooral ook nieuwe vrienden en contacten kunt maken. Op dit moment zijn er al 451 Photo Walks georganiseerd 
wereldwijd en hebben al 5161 fotografen zich aangemeld voor deelname. Zelf heb ik twee jaar geleden mee 
gedaan met een Photo Walk in Eindhoven en ik kan alleen maar zeggen dat het een zeer leuke en ontspannen 
activiteit is. Kijk op de Photo Walk website of er een Photo Walk bij jou in de buurt is, of misschien heb je zin om 
zelf een Photo Walk te organiseren. In ieder geval, alvast veel plezier op 13 oktober als je mee doet en misschien 
win jij wel één van die prachtige prijzen. Groetjes en veel plezier met fotograferen. 

 



 

 

Een van die Photo walks vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2012 in Maastricht, vertrek om 12.45u vanaf de 
uitgang van de parkeergarage Griend . 

Inschrijven kan hier: http://worldwidephotowalk.com/walk/maastricht-li-nederland-city-center/ 

Wie gaat er allemaal mee......?? ikke zeker......!!! 

 

 

 

foto: DENNIS HAMBEUKERS 

De photowalk begint net buiten het altijd bruisende centrum van Maastricht.  Voor bijna elke vorm van fotografie. 
Van de oevers van de rivier de Maas gaan we naar het centrum van de stad, waar er meer dan genoeg te zien en 
te gebruiken is als een onderwerp. Oude delen van de stad, nieuwe architectuur, mensen, details, leven nog 
steeds. Het zal allemaal in de wandeling. Degenen onder jullie die willen architectuur doen wordt geadviseerd om 
een zeer breed groothoekobjectief mee te nemen, Maastricht heeft veel smalle straatjes.  

De photowalk eindigt in het beroemdste plein van de stad, het Vrijthof. De exacte inrichting zal later worden 
bepaald, wanneer ik heb een indicatie van het bedrag van de abonnees. Meer daarover in de Updates sectie. 

Ik, Nanno Kroen, ben een fultime pro photog sinds 2006. Mijn drive is simpel, ik doe wat ik graag doe. Welke 
betekent dat ik bijna alles van producten voor baby's en van auto's tot bruiloften doen. Sommige van mijn klanten  
zijn Carros magazine, de beste carmagazine in het land, maar ook het ministerie van Justitie. 
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Beste secretarissen Fotobond, afdeling Limburg, 

Afgelopen jaar hebben twee groepen (groep A en B) van elk tien fotoclubs van gelegenheid gemaakt om deel te 
nemen aan de cursus Fotobespreken. Vanwege het grote succes hebben we besloten om de resterende zestien 
fotoclubs ook deze mogelijkheid te bieden. Het is de bedoeling om de derde cursus te laten starten in de maand 
september bestaande uit vier cursusavonden. 

Aanmelden (bij voorkeur per omgaande ... het is kort dag!!) voor de cursus kan via een email naar : 

Mary van Rossenberg mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl met een cc naar  
secretaris@fotobondlimburg.nl, met vermelding van [naam - email - fotoclub] voor degene die de cursus 
fotobespreken willen gaan volgen. De files zijn op de website te downloaden. 

Met vriendelijke groeten, 

Frans Smets 
Secretaris Fotobond afdeling Limburg 
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Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten verenigingen 

Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voorkomen, verzoeken wij 
besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om alvast datum en tijdstip kenbaar te maken.·Zo 
kunnen we wellicht voorkomen, dat er op hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Het zijn toch 
gebeurtenissen, waar iedereen graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in 
gestoken hebben. 

U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl 
Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik op de betreffende link via de website! 
 
SEPTEMBER 
- 31 augustus, 1 en 2 september 2012 
Fotokollektief Zuid-Limburg (FKZL) exposeert in VAZOM te Kerkrade 
 

- 8, 9, 15,16 en 17 september 2012   
Fototentoonstelling 47e benelux salon in Feestzaal "den Bond' te Hamme 

- 13 sept. t/m 21 oktober 2012 
 Breda Photo-amateurs.  
Het thema van dit festival is in 2012 'Homo Empathicus'.   
Deze bijzondere expositie is van 13 september t/m 21 oktober te zien in de Nieuwe Veste, Molenstraat 6 in Breda.   
De expositie wordt geopend op zaterdag 22 september bij de start van het amateurweekend. 
 
- 16 september 2012 tot 14 oktober 2012 
Fotogroep Reuver exposeert in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver. 
 
- 22 sept. t/m 24 oktober 2012   
Bij FOTO 21 BREDEVOORT zijn twee nieuwe foto-exposities te zien.  Het gaat om Foto Nationaal.  
Een jaarlijks terugkerende foto wedstrijd van de landelijke Fotobond.  Daarnaast portretten van OFC fotograaf Peter van Tuijl. 

- 28, 29 en 30 september 2012 
Foto Expositie  "Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum 
 
- 30 september 2012 
Fotoclub FotArt houdt op zondag 30 september a.s. een expositie in café dʼr Klinge aan het Pancratiusplein 47 in Heerlen.  
De expositie is alleen op die dag te zien en is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur.  
Naast ieders persoonlijke keuze van fotoʼs zal het gemeenschappelijke onderwerp van deze expositie “Heerlen van binnen  
en van buiten” zijn. 
 
OKTOBER 
- 12  t/m 28 oktober 2012 
Fototentoonstelling door fotogroep eXposure Venray 
 
- 25 okt tot half november 
Foto Limburg. Opening 25 okt. in de ECI cultuurfabriek in Roermond 
 
- 26, 27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012 
FotoF Limburg expositie.  Opening op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur. 
Gastexposant: Mattijn Franssen 
  
- 21 juli t/m 28 oktober 2012   
Internationales Zeitungsmuseum in Aachen exposeert 48 foto's van Henri Cartier-Bresson onder de titel Russia.   
Adres: Pontstrasse 13, 520662 Aachen ('s maandag gesloten). 

 



 
 
NOVEMBER 
-  9 november 2012 t/m 6 december 
ISOʼ73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf. Opening 9 november om 19.30 uur. 
 
- 10 november 2012 
BMK-DAG VOOR ALLE FOTOGRAFEN 
 

 
DECEMBER 
- 9 december  
DiaDigiDag in de Reigershorst in Nederweert-Eind. 

 

!

2013 
12-13-14 april 2013 
Fotoclub Voerendaal:  25 jarige jubileumexpo  in Cultureel Centrum "De Borenburg", Furenthela 16 in Voerendaal. 

 

 

!
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Fotoclub Fot*Art houdt haar foto-expositie "Heerlen van Binnen en van Buiten" 

op zondag 30 september 2012 van 12.00 tot 20.00 uur in Café d'r Klinge in Heerlen 

Voor meer informatie over de fotoclub zie de website. 

 

!!
!
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16 september t/m 19 oktober kunt u de foto expositie van Fotogroep Reuver. De officiële opening is op 16 
september om 15u 

Adres:  Atrium Woongoed 2000  Pastoor Vranckenlaan 4  5953 CP  REUVER  

www.fotogroepreuver.nl 
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De opening van de expositie Tegenlicht vindt plaats op vrijdag 28 september om 20:00u in de Dʼr Brikke Oave 
te Brunssum. 

 

!

!
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Het is FotoF Limburg gelukt om een bijzonder getalenteerde fotograaf, als gast exposant, aan onze foto 
tentoonstelling toe te voegen. 

Opening op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur in Galerie  7 Tien 49 aan de Kamp 10 In Nuth 
En verder geopend op: 27+ 28 oktober en 3+ 4 november 2012 van 11.00-17.00 uur. 



 

Photoshop-kunstenaar en fotograaf Mattijn Franssen is verkozen tot winnaar van ʻHet Vierkante Ei 2011′, de 
Volkskrant Beeldende Kunstprijs voor amateurkunstenaars. De jury koos zijn werk Relaps uit maar liefst 2200 
inzendingen vanwege het “uitzonderlijk hoge niveau van technieken die inmiddels tot in elke huiskamer zijn 
doorgedrongen”. De jury bestaande uit voorzitters Sacha Bromwasser en Rutger Pontzen en juryleden Caroline 
van Rhijn, Arie Schippers en Hans Aarsman schrijven in het juryrapport: “De spookachtige dramatische 
voorstelling van deze amateurkunstenaar klopt tot in detail. De innerlijke wereld van de maker is overtuigend 
vertaald in een gedetailleerd beeld dat volop in beweging is en de kijker meesleurt.” Eerder exposeerde Mattijn 
Fransen tien van zijn werken, waaronder het prijswinnende Relaps, op DeJaap.nl. Volgens de kunstenaar zelf 
maakt hij voor zijn werk gebruik van niets anders dan Photoshop en zijn Olympus camera. Meer informatie over 
Mattijn Fransen vindt u op zijn website en zijn Flickr, 

 


